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Tähelepanu väljendamise oskused 

Tähelepanu väljendamine tähendab oma füüsilise tähelepanu suunamist konkreetsele isikule. 

See on mitteverbaalne suhtlemine, mis näitab, et kuulajat huvitab nii rääkija kui tema jutt. Siia 

alla kuulub peamiselt mitteverbaalne suhtlemine e. kehakeel, mis näitab kuulaja huvi teema 

vastu: kuulaja kehahoid ja -keel, piisav silmside ning väliste segajate vältimine (kõrvaldamine). 

Tähelepanu väljendamine teeb oluliste asjade rääkimise kergemaks, samas kui tähelepanu 

mitteväljendamine pärsib suhtlemist. 

 

Osavõttu väljendav kehahoid – on kuulamise puhul erakordselt oluline, see räägib sageli 

enam, kui sõnad. Suhtlemist soodustab, kui kuulaja on rääkijaga vastamisi (NB! Sobivas 

kauguses), tal on natuke ettepoole kaldu olev kehahoid, tal on avatud ja pingevaba kehahoid. 

Vasamisi istumine, kus ühe parem õlg on kohakuti teise vasaku õlaga võimaldab silmside 

tekkimist. 

Sobilik kehakeel – soodustab suhtlemist. Tardunud kuulaja annab rääkijale tagasisidet, et 

tegamist on külma, eemalseisva, reserveeritud, ennast kontrolliva jne inimesega. Samas 

aktiivsemat kuulajat kogetakse kui sõbralikku, sooja, rahulikku kaaslast. Suhtlemisel eelistatakse 

aktiivsemaid kuulajaid. Jälgides reaalseid suhtlejaid ilmneb teatav muster, kus kuulaja jäljendab 

vähendatult rääkija kehakeelt, kuni selle muutumiseni sünkroonseks. Ebaefaktiivsed kuulajad 

kasutavad sageli häirivaid tegevusi – pastaka klõpsimine, võtmete kõlistamine, sõrmedega 

trummeldamine, ka käte-jalgade poosi pidev vahetamine, üle põlve oleva jala üles-alla 

kiigutamine jne. Neile lisanduvad rääkijat eirates senise tegevuse jätkamine, möödujale 

lehvitamine jm tegevused.  

Silmside – peab olema mõõdukas, et see toetaks suhtlemist. Liigselt kinnistunud, ebamääraselt 

hüplev silmside või selle vältimine taas pärsivad suhtlemist. Mõõdukas silmside tähendab 

silmade fikseerimist kõnelejale ning aeg-ajalt pilgu juhtimist kas tema kätele (žestide puhul) või 

õlgadele ning siis taas silmsideme taastamist. Sageli on silmside hoidmine raske, teatud riikides 

isegi mittesoovitav, kuid meist keegi ei naudi vestlust kaaslasega, kes pidevalt ringi keerutab ja 

ümbrust jälgib. Silmside puudumist võib tõlgendada kui huvipuudust või isegi kui vaenulikkust. 

Väliste segajate vältimine – on keskkonnas, kus on palju segavaid faktoreid, peaaegu 

võimaltu. Sellele vaatamata, peab nõustaja püüdma viia keskkonnast tulenevad segajad 

miinimumi. Nõustamiseks on parim lahendus spetsiaalse ruumi valimine, kus erinevad segajad 

(telefon, möödakäijad jne) ei segaks suhtlemist.  
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Jälgimisoskused 

Rääkides kuulamisest on väga oluline osata rääkijat jälgida ja mitte segada talle pidevalt vahele 

või esitada küsimusi. Sageli räägib kuulaja nii palju, et vestluse juhiks on hoopis tema, mitte 

rääkija. Järgnevad oskused soodustavad efektiivset kuulamist. 

Ukseavajad – on üleskutse rääkimiseks, andes rääkijale vabaduse otsustada, kas on õige hetk 

rääkimiseks. Ukseavajad ei tekita sundust rääkida.  

“Näib, et Sul on midagi halvasti. Ma olen valmis kuulama, kui Sa tahad sellest rääkida.”  

Ukseavaja saab jagada neljaks: 

* teise inimese kehakeele kirjeldus – Sa lausa särad täna; 

* üleskutse rääkima või juttu jätkama – Jätka, palun; Tahad Sa sellest rääkida?; 

* vaikimine, et anda teisele aega otsustada, kas rääkida või kuidas jätkata; 

* tähelepanu väljendamine – silmside ja osavõttu väljendav kehahoid. 

Igas situatsioonis ei saa kasutada sarnaseid ukseavajaid. Kõik sõltub situatsioonist ja 

inimestevahelistest suhetest. 

Empaatiline kuulaja austab teise privaatsust ja käitub tagasihoidlikult, ei tekita rääkijas tunnet, 

et ta on kohustatud midagi tegema.  

Väikesed julgustused – on lihtsad reaktsioonid, mis õhutavad rääkijat oma lugu jutustama, 

samas hoiavad ka kuulaja aktiivsena. Need on väiksesed märguanded, “et ikka püsite teemas”. Ei 

ole vaja jutuvoolu katkestada või meeleolu lõhkuda. Sagedseim väike julgustus on teise jutule 

kaasa mõmisemine “mh-mh”. Kahtlemata on igal kuulajal oma lemmikväljendid või –sõnad, 

mida saadavad sobiv hääletoon, näoilme ja teised mitteverbaalse märgid, et rääkijat veenda 

kuulaja kohalolust ja huvist räägitava suhtes. 

 Oluline väiksese julgustuse juures on selle neutraalsus – kuulaja ei nõustu ega ka mittenõustu 

sellega, mida räägitakse. Pigem annab kuulaja märku, et kui soovitakse rääkida, siis on ta valmis 

kuulamist jätkama. 

Vähesed küsimused – aitavad rääkijal antud teemat jätkata. Vähene küsimine tähendab 

“küsimist verus vaikimine”, mitte küsitlemist. Siin tuleb eristada suletud ja avatud küsimusi. 

Suletud küsimused – suunavad kõnelejat andma kindlat lühikest vastust, enamasti “jah”, “ei”. 

Avatud küsimused – jätavad vastajale ruumi oma mõtetesse süvineda ning anda pikem ja 

põhjalikum vastus.  

NB! Küsimused ei tohi dikteerida vestluse suunda ega mõjutada rääkijat. 

Enamikku küsimustest saab esitada ka väidete kujul, mis on vestluse arengule palju rohkem 

kasuks kui pidev küsitlemine. 

Tähelepanelik vaikimine – laseb kõnelejal mõelda, tunda ja ennast rahulikult väljendada. 

Paljudes inimestes tekitab vaikus nii suurt ebamugavust, et neil on tugev soov seda vaikust 

lõhkuda küsimuste, nõuannete või oma jutuga, et endas tekkinud ebamugavusest üle saada. 

Nende tähelepanu keskmes ei ole mitte rääkija vaid nende endi seesmise vaikuse puudumine. 

Suhtlemispausi ajal on võimalik kuulajal 

* märgata, kas rääkija kehahoiak väljendab kohalolu; 
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* jälgida, mida räägivad vestluskaaslase silmad, näoilme ja žestid; 

* mõista (mõtestada), millest teine räägib – ütleb ja tunneb. 

Selline lisategevus täidab pausi ja muretsemiseks ei jää enam aega. 

Efektiivne kuulaja õpib rääkima siis, kui see on kohane, vaikima siis, kui see on vajalik ning 

tunneb mõlemas tegevuses ennast hästi. 

Kuulamine tähendab teise inimese kuulmist ja hõivatust sellest, mida ta ütleb.  
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Peegeldav kuulamine 

Kuulamise kunsti üks osa on oskus peegeldavalt reageerida. 

Peegeldamine tähendab kõneleja poolt väljendatud mõtete ja/või tunnete ümbersõnastamist 

viisil, mis näitab mõistmist ja aktsepteerimist.  

Ümbersõnastamine – on kuulaja poolt kõneleja jutu põhisisu lühike ja oma sõnadega 

edastatus. Ümbersõnastus peab olema kokkuvõtlik, peegeldades kõneleja sõnumist ainult olulist 

ja keskendub rääkija jutu sisule ning on hea, kui selles on kasutatud rääkija sõnu. 

Ümbersõnastamine puudutab pigem fakte, kui ideid või tundeid. Hea ümbersõnastamine 

tähendab kuuldu lühikokkuvõtet. Sõna-sõnaline ümberjutustamine takistab edasist vestlust, 

kuid lühikokkuvõttesse pikitud rääkija sõnad soodustavad vestlust. 

Tunnete peegeldamine – on rääkija tunnete kokkuvõttev peegeldamine. Sageli jääb 

kuulajatel emotsionaalne mõõde märkamata, sest keskendutakse jutu sisule. Kui kuulaja ei 

õhuta rääkijat oma tundeid avaldama, siis jääbki rääkija reaktsioon kirjeldatavatele sündmustele 

märkamata. Tunnete peegeldamine aitab rääkijal oma tundeid mõista ja seeläbi edasi liikuda, et 

parim lahendus leida. Tunded on edasiviiv jõud, mis aitab meil fakte liigitada, määratleda ja neid 

tõhusalt kavandada. 

Enamik inimesi suudab tajuda vestluskaaslase tundeid. Te märkate, kui keegi on vihane, 

tüdinenud, soovib midagi jne, kuid tavalises vestluses keskendutakse üldjuhul jutu sisule ja 

tunded jäetakse tahaplaanile. Nõustamises on aga vaja keskenduda ka tunnete peegeldamisele. 

Kuidas tundeid ära tunda?  

* keskendu tundeid väljendavatele sõnadele; 

* pane tähele sõnumi üldist sisu; 

* jälgi kehakeelt; 

* küsi endalt: “kui minul oleks olnud selline kogemus, siis mida mina tunneksin?” 

Tähenduste peegeldamine – toimub siis, kui tunded ja faktid on koondunud ühte vastusesse.  

Kuulaja häälestumine kõneleja tunnetele on väga oluline, kuid samavõrd oluline on häälestuda 

sõnumile ning neid kahte kombineerides ongi võimalik peegeldada tähendust. 

Tunnete ja sisu koos (ehk tähenduse) peegeldamisel on abi sõnadekombinatsioonist: “Sa tunned 

……. (antud tunnet), sest ……. (tundega seotud sündmus või kontekst).” See ei ole liigselt 

pealetükkiv ning on märgatavalt lühem vestulses kasutamiseks, kui: “Kui ma Sinust õigesti aru 

saan, siis tahad Sa öelda, et….” 

Kokkuvõtlik peegeldamine – aitab kuulajal võtta kokku kõneleja pikema jutu sisu ja tunded. 

See on nagu karbis segi paisatud puzzletükkide terviklik esitamine, st. kokkuvõtlik peegeldamine  

aitab rääkija (mõnikord ka segaselt) esitatud jutu esitada tähendusrikka tervikuna. Selline 

süsteemne kokkuvõte aitab rääkijal endast selgamini aru saada. Eriti oluline on see konflikti või 

probleemsete situatsioonide puhul.  

Kokkuvõtvast peegeldamisest on abi, kui kuulaja 

* kogub mõtteid, mida esitas rääkija; 

* selektreerib neist välja olulisemad, et rääkija saaks paremini oma hetkelolukorda mõista. 
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Kõkkuvõtva peegeldamise efetiivsust saab hinnata selle vastuvõtmise ja kasutamise järgi. Hea 

kokkuvõte aitab rääkijal sügavuti minna, et näha selgemini oma jutu suunda ja sidusust. See 

aitab kokku sõlmida jutus hargnema kippuva niidid ning rääkija tajub oma juttu teise esituses 

hoopis teistmoodi, piltlikumalt. 


